Câmara Municipal de Descalvado
REGISTRO DE FREQUÊNCIA DE VEREADORES
Resolução 01/93, de 16 de fevereiro de 1.993

18ª Sessão Ordinária
Data: 01 de junho de 2020, segunda-feira,
com início previsto para as 19:00 horas,
Nesta sessão ordinária todos os vereadores estiveram presentes.

17ª LEGISLATURA - 4ª SESSÃO LEGISLATIVA
ATA DA 18ª SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
DATA:- ................................................01 de junho de 2020
PRESIDENTE :....................................Sebastião José Ricci
1º SECRETÁRIO:-................................Daniel Bertini
2º SECRETÁRIO:- ...............................Carlos Cesar Paiva
VEREADORES PRESENTES: Pr. Adilson Gonçalves; Argeu Donizetti
Reschini; Diego Rodrigues da Silva; Luis Guilherme Panone; Luiz
Carlos Vick Francisco; Paulo Afonso Gabrielli Filho; Reinaldo
Rodrigues da Cruz; Vagner Basto; e Valter Luis Danielli.
ATA DA SESSÃO ANTERIOR: Aprovada por unanimidade de votos.
O Presidente convidou o Vereador Pr. Adilson Gonçalves para ler um
texto da Bíblia. Na sequência, passou a palavra ao 1º Secretário Vereador
Daniel Bertini para leitura do Pequeno Expediente.
PEQUENO EXPEDIENTE
I – PROJETOS DE LEI DO EXECUTIVO CONSIDERADOS DE
DELIBERAÇÃO: - 55/20, dispõe sobre a abertura de crédito adicional
especial à dotação orçamentária, no valor de R$ 360.805,00 (trezentos e
sessenta mil e oitocentos e cinco reais), que visa abranger a Divisão de
Prevenção e Assistência Médica à Saúde – FMS, alterando a fonte de
aplicação, objetivando uma melhor classificação contábil. - 56/20, dispõe
sobre a abertura de crédito adicional especial à dotação orçamentária, no
valor de R$ 25.765,90 (vinte e cinco mil, setecentos e sessenta e cinco
reais e noventa centavos), que visa abranger a Divisão de Prevenção e
Assistência Médica à Saúde – FMS, alterando a fonte de aplicação,
objetivando uma melhor classificação contábil. - 57/20, dá nova redação
ao Artigo 2º da Lei n.º 4.456, de 20 de maio de 2020, que dispõe sobre
abertura de crédito adicional especial às dotações orçamentárias que
especifica. II - PROPOSITURAS LIDAS E A SEREM ENCAMINHADAS:
PASTOR ADILSON GONÇALVES: Indicações: - 193/20, solicita ao
Poder Executivo a intensificação das “Campanhas de Prevenção e
Combate a Depressão” neste período de pandemia, tendo em vista que o
distanciamento social e o temor pelas consequências da COVID-19, têm
aumentado significativamente os sintomas de ansiedade e depressão nas
pessoas. - 194/20, reivindica à Secretaria de Educação e Cultura que
providencie os serviços de desinfecção e dedetização das escolas e
creches municipais, antes do retorno das aulas presenciais, para maior
segurança dos alunos. - 195/20, pede ao Prefeito Municipal que autorize a

reabertura das igrejas para realização dos cultos e missas presenciais, de
forma gradual, observando-se as recomendações do Ministério da Saúde
para a devida segurança de seus frequentadores, conforme especifica.
CARLOS CESAR PAIVA: Indicação: - 196/20, indica ao Chefe do Poder
Executivo, Senhor Antonio Carlos Reschini, que determine os serviços de
pavimentação asfáltica no pequeno trecho da Avenida Antonio Fregonese,
que demanda ao loteamento denominado “Recanto Nova Era”, consoante
aduz. DANIEL BERTINI: Requerimento: - 70/20, requer ao Prefeito
Municipal que, no tempestivo prazo legal, envie a esta Casa de Leis
informações sobre o Centro Municipal de Informações Turísticas e as
razões pelas quais não têm sido desenvolvidas ações para fomentar o
turismo em Descalvado. Indicação: - 197/20, sugere ao Prefeito Municipal
a mudança do local em que são realizadas as aulas de formação de
condutores para as imediações da antiga FEPASA, visto que a “Praça dos
Motoristas” e as ruas e calçadas ao entorno do “Ginásio de Esportes” são
muito utilizadas pela população para corridas e caminhadas, e, também,
por idosos devido à Academia da Terceira Idade. DIEGO RODRIGUES
DA SILVA: Indicações: - 198/20, solicita ao Poder Executivo que, por
meio da COMUTRAN – Comissão Municipal de Trânsito, agilize a
instalação das rotatórias e dos redutores de velocidade com projetos já
aprovados, em prol da segurança no trânsito da nossa cidade. - 199/20,
requer ao Prefeito Municipal e à Secretaria de Saúde que realizem a
doação de máscaras e álcool em gel à Polícia Militar de Descalvado,
evitando que esses profissionais que estão na linha de frente, em contato
direto com a população, sejam contaminados pelo COVID-19. LUIS
GUILHERME PANONE: Indicação: - 200/20, solicita ao Prefeito
Municipal a doação de “carneira” e isenção da taxa de sepultamento às
famílias com renda de até um salário mínimo, cadastradas mediante
triagem na Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, bem
como aos servidores públicos municipais que recebam a referência
salarial inicial. LUIZ CARLOS VICK FRANCISCO: Requerimento: 71/20, reitera ao Chefe do Poder Executivo, Sr. Antonio Carlos Reschini,
pedido de informações sobre a desapropriação de uma área de quarenta
mil metros quadrados, pelo valor de aproximadamente um milhão de
reais, conforme especifica. Indicação: - 201/20, indica ao Prefeito
Municipal que junto aos fundos municipais que recebem doações de parte
do IR – Imposto de Renda, elaborem divulgação dos valores arrecadados
e dos projetos e/ou ações que foram desenvolvidos, como forma de
incentivar mais cidadãos a realizarem a doação neste ano e nos próximos.
PAULO AFONSO GABRIELLI FILHO: Indicação: - 202/20, solicita ao
Prefeito Municipal, Sr. Antonio Carlos Reschini, a aquisição urgente de um
aparelho de tomografia computadorizada, para instalação no setor de raio
x da Santa Casa de Misericórdia de Descalvado, uma vez que referido
exame pode auxiliar nos diagnósticos de COVID-19 e de uma série de
enfermidades. REINALDO RODRIGUES DA CRUZ: Indicação: - 203/20,
reivindica ao Prefeito Municipal a instalação de estrutura com assentos e
cobertura no ponto de ônibus situado na Avenida das Flores, no Parque
Morada do Sol, bem como faixa de pedestres defronte ao local, em prol da
população que utiliza o transporte público. SEBASTIÃO JOSÉ RICCI:
Indicação: - 204/20, reivindica ao Chefe do Poder Executivo que, por
intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, celebre convênio com o
“Programa de Assistência ao Portador de Glaucoma”, visando o
acompanhamento oftalmológico e à distribuição gratuita de colírios aos
pacientes de nosso Município. VAGNER BASTO: Indicações: - 205/20,

pede ao Chefe do Poder Executivo que determine a limpeza e intensifique
a fiscalização da área situada no final da Rua Presidente Kennedy e da
Rua Antonio Botaro, no Bairro Alto do São Miguel, tendo em vista a
grande quantidade de lixo descartado de forma irregular naquele local. 206/20, requer ao Prefeito Municipal e ao Secretário de Planejamento,
Desenvolvimento, Obras e Serviços Públicos que providenciem a
manutenção dos quiosques da FEPASA, bem como o funcionamento das
câmeras de vigilância de todo aquele espaço, evitando a depredação do
patrimônio público. 1 MINUTO DE SILÊNCIO: após a leitura do Pequeno
Expediente, o Presidente pediu a todos um minuto de silêncio em
memória das pessoas do mundo e do Brasil que faleceram vítimas do
Coronavírus (Covid-19), em atendimento ao pedido do Vereador Vick
Francisco.
GRANDE EXPEDIENTE
Usaram da palavra os Vereadores: Sebastião José Ricci; Vagner Basto;
Daniel Bertini; Pr. Adilson Gonçalves; Argeu Donizetti Reschini; Luiz
Carlos Vick Francisco; Luis Guilherme Panone; Reinaldo Rodrigues da
Cruz; Diego Rodrigues da Silva; e, por fim, Paulo Afonso Gabrielli Filho.
O pronunciamento na íntegra dos Vereadores encontra-se em registro
audiovisual, conforme Resolução 06/98, de 09 de setembro de 1.998.
ORDEM DO DIA
Nenhuma propositura foi deliberada e votada neste expediente. Por fim, o
Presidente informou que a próxima Sessão Ordinária será realizada no dia
08 de junho de 2020, segunda-feira, com início às 19:00 horas, conforme
preconiza o Regimento Interno. E lembrou a todos que fica proibido,
temporariamente, o acesso ao público em geral às sessões ordinárias e
extraordinárias. Mas a transmissão das sessões será feita normalmente e
ao vivo pelo site www.camaradescalvado.sp.gov.br, no link “TV Câmara”,
e, também, com disponibilização integral pelo canal do YouTube no dia
útil seguinte ao evento, visando assegurar a publicidade e transparência,
tendo por objetivo conter a infecção e propagação do Coronavírus (COVID
– 19). Nada mais havendo para ser tratado, encerrou a presente sessão,
da qual, para constar, é lavrada a presente ata que, depois de lida e
achada conforme, vai devidamente assinada. O pronunciamento e apartes
na íntegra dos Vereadores encontram-se em registro audiovisual,
conforme Resolução 06/98, de 09 de setembro de 1.998.

SEBASTIÃO JOSÉ RICCI
Presidente

Registrada na Diretoria Geral da Câmara Municipal

Diego Luis Mendonça Lastosa, Diretor Geral

